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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat M. KRAKÓW

Gmina M. KRAKÓW Ulica AL. SŁOWACKIEGO Nr domu 48 Nr lokalu 1 I 2

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-018 Poczta KRAKÓW Nr telefonu (12) 633 86 75

Nr faksu (12) 634 15 02 E-mail pson@pson.org.pl Strona www www.pson.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00130754500000 6. Numer KRS 0000209392
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

GRAŻYNA DĄBROWSKA – PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
PSON
MAŁGORZATA BOLIGŁOWA – WICEPREZES-SEKRETARZ 
ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSON
TOMASZ KRÓL – SKARBNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSON
IDALIA CZARNOCKA – ŁADECKA – CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO PSON
AGNIESZKA PAŁKA – LASEK - CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO PSON

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

DOROTA FILIPOWSKA – PRZEWODNICZĄCA GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ
MONIKA SUŁKOWSKA – CZŁONEK GŁÓWNEJ KOMISJI 
REWIZYJNEJ

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych (w skrócie 
PSON) jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, pozarządową, 
dobrowolną, w pełni autonomiczną, działającą na rzecz środowisk 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz opiekunów, bez względu 
na rodzaj posiadanej dysfunkcji i przedział wiekowy, nie kierując się 
przynależnością do Stowarzyszenia. Z powyższego wynikają 
szczegółowe cele statutowe działalności: · szeroko pojęta 
profilaktyka powstawania niepełnosprawności w różnych 
dziedzinach życia,· popularyzacja, uczestnictwo, organizacja i 
rozwój sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i innych form 
mających wpływ na doskonalenie sprawności psychofizycznej osób 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin.· oddziaływanie na 
kształtowanie polityki społecznej, · inspirowanie i oddziaływanie 
różnych form zapobiegania kalectwu,· inspirowanie i współdziałanie 
w organizacji różnych form edukacji,· oddziaływanie w zakresie 
dostępności,· propagowanie i organizacja doskonalenia form 
przemieszczania osób mających trudności w poruszaniu się w 
różnych warunkach terenowych, budynkach, budowlach i innych 
obiektach przy użyciu różnych środków lokomocji· krzewienie w 
społeczeństwie, a w szczególności wśród osób niepełnosprawnych, 
wiedzy i kultury motoryzacyjnej oraz bezpiecznego uczestnictwa w 
ruchu drogowym· wspieranie i rozwój postępu technicznego,· 
inicjowanie i popularyzowanie badań naukowych,· inspirowanie i 
współdziałanie w organizacji kultury i sztuki,· oddziaływania na 
czynniki państwowe i samorządowe,· organizacja i rozwój 
współpracy zagranicznej,· pogłębianie świadomości 
społecznej.Jako organizacja działająca na rzecz 
niepełnosprawnych, PSON podejmuje również działania z zakresu 
upowszechniania szeroko zakrojonej mobilności osób 
niepełnosprawnych, co wpływa dodatnio na formę psychofizyczną 
poprzez różnego rodzaju imprezy rekreacyjne oraz sport 
powszechny dla członków Stowarzyszenia i środowisk osób 
niepełnosprawnych. W ramach pozostałej stałej działalności 
statutowej Stowarzyszenie prowadzi prace zmierzające do 
stworzenia optymalnych warunków osobowego rozwoju 
psychofizycznego oraz wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:1. 
analizowanie, programowanie oraz oddziaływanie na kształtowanie 
polityki społecznej w zakresie inwalidów i pozostałych osób 
niepełnosprawnych,2. występowanie do właściwych władz, instytucji 
i organizacji z interwencjami, wnioskami i dezyderatami w imieniu i 
interesie inwalidów i pozostałych osób niepełnosprawnych w 
sprawach ich nurtujących,3. organizowanie i prowadzenie punktów 
interwencyjno–informacyjnych                   w zakresie pomocy, 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

poradnictwa, turystyki, dostępności obiektów itp. leżących w kręgu 
zainteresowań osób niepełnosprawnych,4. popularyzowanie 
walorów, koordynację i organizację różnych form zajęć, zawodów i 
imprez sportowych, wychowania, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, 
turystyki, wypoczynku itp. o charakterze krajowym i 
międzynarodowym jako podstawowych nośników zachowania 
sprawności psychofizycznych, głównie dla osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin,5. inspirację, tworzenie, rozwijanie, prowadzenie, 
wynajmowanie                               i udostępnianie bazy sportowo–
rekreacyjnej, rehabilitacyjnej i turystyczno–wypoczynkowej,6. 
organizowanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo–
rekreacyjnego, turystycznego i innego,7. inspirację oraz współudział 
w organizacji:A. integracyjnych placówek edukacyjno–
rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych, o różnych kierunkach i 
poziomach kształcenia,B. kursów doskonalenia zawodowego o 
różnych kierunkach i poziomach kształcenia,oraz prowadzenie ich; 
przez władze oświatowe, wydzielone podmioty gospodarcze, 
Stowarzyszenie lub inne,8. współpracę z władzami i innymi 
jednostkami edukacji narodowej                           w zakresie 
nauczania, organizacji i doskonalenia wychowania fizycznego, 
rekreacji i rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieży w szczególności 
niepełnosprawnej,9. przygotowanie kadry instruktorskiej dla potrzeb 
organizowanych zajęć, zawodów, imprez itp.,10. inicjowanie, 
organizację oraz współudział w pracach naukowo–badawczych, a w 
szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych  w zakresie; 
wychowania, edukacji, zatrudnienia, sportu, rekreacji, rehabilitacji, 
turystyki, wypoczynku, doskonalenia środków lokomocji, sprzętu, 
oprzyrządowań i innych mających wpływ na poprawę 
usamodzielniania się tych osób,11. inspirowanie i organizowanie 
wystaw, pokazów, giełd, posiedzeń, odczytów, konferencji, 
kongresów, sympozjów, zjazdów itp. popularyzatorskich, 
naukowych i innych,12. inspirowanie i współdziałanie w:A. 
usprawnianiu oprotezowań inwalidów i pozostałych osób 
niepełnosprawnych w celu umożliwiania im samodzielnego 
poruszania się oraz kierowania pojazdami mechanicznymi,B. 
doskonaleniu oprzyrządowań pojazdów mechanicznych do 
występujących rodzajów uszczerbku na zdrowiu – osób 
niepełnosprawnych,C. doskonaleniu i dostępności użytkowania 
szlaków komunikacyjnych, dróg, ulic, budynków, budowli 
publicznych, środków przewozu itp. mających wpływ na 
bezbarierowe poruszanie się osób niepełnosprawnych,D. innych 
mających wpływ na likwidacje braków lub poprawę warunków 
lokomocyjnych osób mających trudności w poruszaniu się,13. 
inicjowanie i organizowanie różnych metod rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych od chwili ich narodzenia, poprzez wiek 
rozwojowy, produkcyjny i poprodukcyjny – głównie podczas zajęć 
przedszkolnych, szkolnych, w procesie pracy itp.14. inspirowanie, 
organizowanie i wykonywanie działalności gospodarczej                   
      w zakresie: produkcji, handlu, usług, edukacji, doradztwa, 
rzeczoznawstwa, obsługi turystycznej oraz innych, o zasięgu 
krajowym  i międzynarodowym – na rachunek:A. własny wynikający 
z potrzeb statutowych Stowarzyszenia,B. osób niepełnosprawnych 
jako niezależnych podmiotów gospodarczych,C. innych osób jako 
niezależnych podmiotów, działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych,15. szeroką współpracę z placówkami 
naukowo–badawczymi, przedsiębiorstwami, instytucjami, 
organizacjami społecznymi krajowymi, zagranicznymi i 
międzynarodowymi w zakresie wynikającym z postanowień 
niniejszego statutu,16. podejmowanie innej działalności mającej 
wpływ na: profilaktykę inwalidztwa, rozwój kultury, kultury fizycznej, 
rehabilitacji, integrację inwalidów i pozostałych osób 
niepełnosprawnych z całym społeczeństwem oraz niesienie 
wszechstronnej pomocy tym ludziom, ich rodzinom, opiekunom, 
członkom Stowarzyszenia itp.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych zajmuje się bardzo wieloma 
zagadnieniami związanymi z bardzo szeroko pojętą problematyką osób 
niepełnosprawnych. Wymienione poniżej punkty nie odzwierciedlają pełnego 
spektrum naszej działalności, pracujemy bowiem nie tylko na podstawie samego 
statutu, ale zajmujemy się również wynikającymi z niego zagadnieniami 
pośrednimi. Jest to jednakże niezwykle szeroki materiał do omówienia w tego 
typu sprawozdaniu. Należy też pamiętać, że w świetle rejestracji tut. 
Stowarzyszenia, jak również jego statutu, wypełnienie wszystkich obszarów 
naszego zainteresowania częstokroć uzależnione jest od rozlicznych czynników 
zewnętrznych, takich jak:– odpowiednie środki finansowe, wymagane do 
wykonania danego zadania,– wystarczające zapotrzebowanie społeczne do 
podjęcia konkretnej tematyki, – możliwości techniczne do podejmowania działań 
przewidzianych statutowo.Prócz powyższego bardzo ważny jest fakt, że pewną 
cześć naszych działań stanowią wstępne prace przygotowawcze, niezwykle 
ważne z punktu widzenia późniejszej sprawnej i profesjonalnej realizacji. We 
wstępie należy więc wyraźnie podkreślić, iż Stowarzyszenie PSON od 
ćwierćwiecza energicznie działa w zakresie: · zwiększenia bezpieczeństwa na 
drogach poprzez zapobieganie wypadkom komunikacyjnym i wynikającemu z 
nich kalectwu poprzez wsparcie inicjatywy społecznych instruktorów ratownictwa 
drogowego – działanie w sferze planów i kroków wstępnych, w trakcie 
konsultacji Ministerstwem Zdrowia; w razie sfinalizowania – działanie w 
poważnym stopniu podniesie bezpieczeństwo na drogach, zmniejszy ryzyko 
kalectwa uczestników wypadków, w wyniku korzystania z doświadczeń w/w 
inspektorów w ruchu drogowym;· ujednolicenia rozwiązań parkowania osób 
niepełnosprawnych i niektórych przepisów ruchu drogowego w Unii Europejskiej; 
jest to kolejne nasze zamierzenie, aktualnie znajdujące się w sferze dogłębnej 
analizy wyników wcześniejszych badań ankietowych, działanie owo w 
perspektywie wpłynie na ułatwienie poruszania się zmotoryzowanym 
niepełnosprawnych po Europie i podniesie ich bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, gdzie aktualnie mamy niejednorodne przepisy w UE;· poprawy 
jakości infrastruktury pod kątem osób niepełnosprawnych, poprzez zwiększanie 
ilości miejsc parkingowych dla tych osób, dążenie do ograniczenia opłat 
parkingowych dla tych osób,· systemowej poprawy materialnej bytu emerytów, 
rencistów i osób starszych poszkodowanych przez los,· ułatwienia 
funkcjonowania organizacji trzeciego sektora poprzez zwalczanie nadmiernie 
rozwiniętej biurokracji w kontaktach z administracją samorządową i państwową,· 
i wielu innych.Jak więc wyraźnie widać, Stowarzyszenie PSON podejmuje 
bardzo szeroko zakrojone działania, których wyniki następują w miarę 
zapotrzebowania społecznego, dostępnych środków finansowych, jak również 
możliwości technicznych. Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w 
roku 2012 prowadziło następujące prace w zakresie ww. dziedzin działalności 
pożytku publicznego:Na wniosek Ministerstwa Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej Stowarzyszenie zaopiniowało projekt Ustawy o Zmianie 
Ustawy o Drogach Publicznych. Do Ministerstwa Zdrowia przekazano listownie 
interpelację ws. informacji od Rzecznika Praw Pacjenta o niepodejmowaniu 
postępowania ws. łamania praw pacjenta, jeśli pacjent ów zmarł w wyniku 
łamania tych praw. Otóż twierdzi się, że prawa pacjenta przysługują tylko 
konkretnemu pacjentowi - za życia - więc z chwilą jego śmierci postępowanie 
jest bezprzedmiotowe, pomimo faktu, że złamanie praw pacjenta doprowadziło 
do jego śmierci. W wyniku interwencji pracownika, do jednej z firm będącej 
zakładem pracy chronionej, wystosowano dwie interwencje dot. przestrzegania 
praw pracownika niepełnosprawnego oraz prowadzenia postępowania 
wyjaśniającego w kwestii łamania tych praw.Do Ministerstwa Sprawiedliwości 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

promocja i organizacja wolontariatu
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oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wystosowano wniosek o likwidację 
'ukrytych opłat' sądowych, skarbowych lub od czynności cywilnoprawnych dla 
organizacji pożytku publicznego (które powinny być przecież z w/w opłat 
zwolnione). W czerwcu do w/w resortów skierowano ponaglenia w sprawie. 
Drogą telefoniczną, elektroniczną oraz listowną udzielano informacji wszelkim 
zainteresowanym podmiotom zwracającym się do PSON w kwestii oznaczania i 
dostosowania budynków (wewnątrz i na zewnątrz) dla osób niewidomych i 
niedowidzących oraz pozostałych osób niepełnosprawnych.Wyekspediowano 
pismo interwencyjne do Premiera RP oraz do Ministerstwa Zdrowia ws. 
stanowczo niewystarczającego poziomu dopłat do zakupu sprzętu 
ortopedycznego (w tym – protez) dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo 
nadesłało odpowiedź na w/w interwencję Stowarzyszenia: w Resorcie trwają 
końcowe prace nad nową ustawą, która ma zostać później rozesłana do 
konsultacji społecznych.PSON wystosował kilka interwencji w postaci wniosków 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta 
Krakowa ws. złej sytuacji finansowej pracowników Szpitala Psychiatrycznego w 
Kobierzynie (w tym również do wiadomości Pełnomocnika ds. Osób 
Niepełnosprawnych Prezydenta Miasta Krakowa, pana Bogdana Dąsala), 
mogącej skutkować również pogorszeniem jakości obsługi pacjentów.Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego nadesłał dość wymijające 
wyjaśnienia dot. interwencji PSON ws. niskich wynagrodzeń dla strajkujących 
pracowników tego Szpitala.Finalnie interwencja zakończyła się częściowym 
sukcesem – pani dyrektor szpitala została zwolniona ze względu na nadsyłane 
przez różne czynniki – w tym PSON - pisma z poparciem dla pracowników 
Szpitala (przez wzgląd na „brak perspektyw na ugodę dyrekcji ze strajkującymi”, 
jak podały media). Do Premiera RP oraz do Ministerstwo Zdrowia przekazano 
(wielokrotnie) wnioski o objęcie specjalną kontrolą poczynań podmiotów 
badających tzw. „aferę solną” oraz aferę kolejną, dot. wprowadzenia do obrotu 
trującego półproduktu spożywczego w postaci suszu jajecznego.Ministerstwo 
Zdrowia poinformowało PSON o przekazaniu w/w interwencji do Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, który w terminie późniejszym udzielił Stowarzyszeniu 
bardzo obszernych wyjaśnień w przedmiocie poruszonej sprawy. Poinformował 
on szczegółowo nt. wszelkich podjętych kroków i działań w obu powyższych 
sprawach. Wiadomość powyższą przedłożył także Kancelarii Premiera RP oraz 
Ministerstwu Zdrowia.PSON otrzymał również w tej kwestii odpowiedź od 
Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
opisującą podjęte działania w sprawie.Polskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych dwukrotnie wystąpiło pisemnie do Premiera RP i Ministra 
Zdrowia z wnioskiem ws. bardzo złej sytuacji chorych na chorobę Alzheimera 
oraz stanowczo zbyt niskiego poziomu refundacji leków dla tych osób. 
Stowarzyszenie PSON przygotowywało projektu kompleksowej i 
wielokierunkowej rehabilitacji (rehabilitacja psychologiczna, logopedyczna i 
ruchowa) osób z niepełnosprawnością, którego głównym celem będzie 
zwiększenia dostępu tych osób do aktywizacji zawodowej i społecznej. Wniosek 
o dofinansowanie projektu został złożony w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego. Wystąpiono z wnioskiem/interwencją do Premiera 
RP i Ministerstwa Zdrowia ws. szkodliwych przepisów o terapii nowoczesnymi 
medykamentami.Dla Komisji Europejskiej Przygotowano analizę skutków 
zróżnicowania uprawnień niepełnosprawnych w transporcie miejskim / 
komunikacji miejskiej, wynikających z przepisów obowiązujących w 
poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Analizę przekazano listownie do KE 
wraz z wnioskiem o ujednolicenie tych przepisów w całej Unii. Komisja 
Europejska nadesłała umiarkowanie pozytywną odpowiedź w tej sprawie. Pismo 
zawiadamia, że na wniosek Stowarzyszenia w/w Komisja podjęła analizę 
przedmiotowej sprawy; rozpoczęła również prace nad dokumentem „Akt o 
dostępności”, który w zamierzeniach ma sprzyjać rozwiązaniu przedstawionego 
przez PSON problemu.Wystąpiono z wnioskiem/interwencją do Premiera RP, 
Ministerstwa Zdrowia i Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego 
ws. szkodliwych przepisów dot. terapii stwardnienia rozsianego w 
Polsce.Stowarzyszenie PSON udostępniło konto bankowe na okoliczność wpłat 
z tytułu1 % podatku dla niepełnosprawnego sportowca Krzysztofa 
Żyłki.Przygotowano i wyekspediowano wniosek do Rady Miasta Krakowa ws. 
wprowadzenia dodatkowych regulacji dot. miejsc siedzących dla 
niepełnosprawnych w pojazdach MPK (np. dodatkowe mandaty od kontrolerów 
biletów za nieuprawnione zajmowanie tych miejsc). Wniosek został przez Radę 
Miasta częściowo zrealizowany, bowiem przepisy uległy zaostrzeniu. 
Wystosowano protest do Premiera RP, Ministra Sporu i do Dyrektora Turnieju 
EURO 2012 w Polsce, przeciw bezprawnemu odebraniu osobom 
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niepełnosprawnym biletów na Euro 2012.Wystosowano wniosek do Rady i 
Zarządu Dzielnicy V Kraków-Krowodrza ws. poprawienia bezpieczeństwa ruchu 
pieszych przy al. Słowackiego (jednej z największych arterii komunikacyjnych 
Krakowa) i przeprowadzenie stosownego remontu chodnika. Otrzymano 
interpelację posła Bogdana Rzońcy ws. szkodliwych planowanych zmian w 
rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych, zawartych w projekcie „Polska 
2030” – wraz z prośbą o poparcie i wniesienie uwag. W piśmie do Premiera RP 
(oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak również do Pełnomocnika 
Prezesa Rady Ministrów ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu) 
Stowarzyszenie PSON udzieliło oficjalnego pisemnego poparcia interpelacji 
posła Rzońcy oraz przekazało własne rozliczne uwagi, co do ewentualnego 
negatywnego wpływu w/w projektu na środowiska osób niepełnosprawnych. 
Działanie zakończone częściowym sukcesem – z niektórych negatywnych 
zapisów Rząd RP wycofał się. Wystosowano interwencję do Wójta Gminy 
Mełgiew ws. planów utworzenia sortowni śmieci w pobliżu Domu Pomocy 
Społecznej w Krzesimowie.Urząd Gminy Mełgiew, w odniesieniu do w/w 
interwencji, poinformował, że sprawie nadano bieg i odbywają się spotkania 
władz powiatu i firmy-wykonawcy z mieszkańcami miejscowości. Po ostatnim 
spotkaniu Urząd Gminy Mełgiew podejmie decyzję w przedmiocie poruszonej 
sprawy.Wystąpiono z protestem przeciwko likwidacji Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku (dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością umysłową). Protest skierowany został do Ministerstwa 
Zdrowia, dw. Starostwa Powiatowego Choszczno oraz w/w 
Ośrodka.Stowarzyszenie rozpowszechniło ankietę studentki V roku pedagogiki 
społeczno – opiekuńczej UJ nt. „Podstawy rodziców i dziecka zdrowego w 
rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym”.  Wystosowano interwencję do 
Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Zdrowia ws. planowanej likwidacji hospicjów i 
wszystkich innych jednostek pracujących w ochronie zdrowia, a prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe.Działanie zakończyło się sukcesem – Rząd RP 
pod naciskiem społecznym, do którego włączyło się Stowarzyszenie – wycofał 
się z wprowadzenia w/w szkodliwych przepisów. Stowarzyszenie PSON 
informowało o różnorodnych inicjatywach adresowanych do osób 
niepełnosprawnych, m.in. projekt „Żyj aktywnie – załóż firmę”, szkolenia „Rozwój 
zawodowy z niepełnosprawnością”, giełda pracy Polskiej Organizacji 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, warsztaty dot. prawa pracy osób 
niepełnosprawnych, oferty pracy firmy „A-trybut”, Ogólnopolska Pielgrzymka 
Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium w Łagiewnikach, Piknik Integracyjny 
w Izdebniku, Sobótkowa Zabawa Integracyjna, „Telekariera. Program aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo i krążeniowo” .Do Trybunału 
Konstytucyjnego wyekspediowano pismo z prośbą o przyspieszenie prac nad 
wnioskiem NSZZ „Solidarność” w kwestii wprowadzenia niekorzystnej decyzji 
odnośnie 8-godzinnego dnia pracy dla niepełnosprawnych.Stowarzyszenie 
przygotowało wniosek o dofinansowanie II Wojewódzkiej Spartakiady PSON 
„Zdrowo – Sportowo – Razem!” dla uczniów małopolskich szkół specjalnych. 
Wniosek został złożony do: Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji „Polska Miedź”, 
Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji ING Dzieciom, Fundacji Deutsche 
Bank Polska S.A. Niestety wnioski rozpatrzone zostały negatywnie. 
Wystosowano dwa wnioski do Premiera RP (dw. Ministra Pracy) o objęcie 
specjalną kontrolą poczynań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zw. z 
planowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakupami kolejnych 46 
nowych samochodów (oraz 1200 nowych komputerów do obsługi centrali 
Zakładu), które mogą kosztować nawet kilka milionów złotych – zwłaszcza w 
obliczu bardzo ciężkiej sytuacji finansowej w ramach polityki społecznej rządu. 
29 maja gościliśmy na spotkaniu edukacyjnym "Niepełnosprytni - z 
niepełnosprawnością na Ty", zorganizowanym dla studentów Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Podczas spotkania opowiedzieliśmy o 
naszej pracy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i 
rozpowszechniliśmy materiały dot. naszego Stowarzyszenia.Stowarzyszenie 
PSON uczestniczyło w Dniu Wolontariatu zorganizowanym na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie.Wystąpiono z protestem do rządu RP ws. 
sugerowanej przez media możliwości podjęcia przez rząd kroków w celu 
zmniejszania rent (w związku z uprzednimi drastycznymi cięciami 
emerytalnymi).Ministerstwo Pracy odpowiedziało listownie na protest PSON 
zapewniając, że takich planów aktualnie nie ma.Przedstawiciele PSON 
uczestniczyli w spotkaniu wielkanocnym dla środowiska osób 
niepełnosprawnych, zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Krakowa i 
Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych.Do Ministra Zdrowia 
skierowano interwencję w kwestii selekcjonowania chorych oraz niewłaściwych 
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proporcji pacjentów w szpitalach prywatnych i publicznych.Drogą telefoniczną, 
elektroniczną oraz listowną udzielano informacji wszelkim zainteresowanym 
podmiotom zwracającym się do PSON w kwestii dostosowania pojazdów do 
przewozu osób niepełnosprawnych, jak również w kwestii listy małopolskich 
ośrodków szkolenia kierowców, obsługujących osoby 
niepełnosprawne.Wystąpiono z interpelacją do rządu RP, a głównie do 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ws. zbędnego i szkodliwego zaostrzania 
przepisów o tzw. „zbiórkach publicznych”.Pod wpływem protestów organizacji 
pożytku publicznego - w tym protestów Polskiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych - w sprawie planów niekorzystnej nowelizacji przepisów o 
zbiórkach publicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wycofało się ze 
szkodliwego projektu. Interwencja zakończyła się więc sukcesem. Wystosowano 
wniosek do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie oraz do 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie o wprowadzenie patroli policyjnych w 
pojazdach krakowskiego MPK, wzorem miasta Wrocławia, w celu zapobiegania 
wielu problemom związanym z możliwością powstania poważnych uszczerbków 
na zdrowiu, kalectwa lub nawet śmierci w wyniku działania osób agresywnych 
lub pijanych.Stowarzyszenie PSON zorganizowało Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością na Najlepszy Plakat II 
Spartakiady „Zdrowo – Sportowo – Razem!”. Uczestnikami konkursu byli 
uczniowie z 24 ośrodków szkolno – wychowawczych i szkół specjalnych z całej 
Polski. Jury nagrodziło i wyróżniło prace w trzech kategoriach (uczniowie szkół 
podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). 
Wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie otrzymały listy gratulacyjne, a 
uczniowie – dyplomy. Ponadto laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez 
Wydawnictwo „Znak”, Operę Krakowską, firmę Altix oraz sklep „Biedronka”.Na 
wniosek Stowarzyszenia, dot. oślepiających reklam rozmieszczanych w 
bezpośredniej bliskości traktów komunikacyjnych, co może rozpraszać 
kierowców i powodować wypadki w ruchu drogowym. Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Krakowie udzielił pozytywnej odpowiedzi, 
zapowiadając stosowne kontrole. Do w/w Inspektoratu wystosowano odpowiedź 
odnośnie przedmiotu poruszonej sprawy, zawierającą również wniosek o 
przeprowadzenie kolejnej kontroli na terenie Krakowa.Do Ministra Zdrowia 
wystosowano szereg interwencji ws. pogarszającej się sytuacji szpitali 
publicznych w Polsce (na przykładzie Państwowego Szpitala Klinicznym nr 1 we 
Wrocławiu oraz szpitala w Gostyninie-Kruku na Mazowszu, oraz na innych 
przykładach).Stowarzyszenie – na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie – uczestniczyło w pracach Kapituły Konkursowej 
odnośnie konkursu "Małopolski Samorząd Równych Szans".Wystosowano 
protest do Ministerstwa Zdrowia oraz Premiera RP ws. szkodliwych przepisów o 
przymusowych ubezpieczeniach szpitali u monopolisty - firmy PZU.Na prośbę 
PSON skierowaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, a 
dot. ponownego rozpatrzenia i rozważenia przyznania dofinansowania do 
zakupu laptopa dla osoby niepełnosprawnej, w/w placówka udzieliła odpowiedzi 
pozytywnej – sprawa ma zostać ponownie rozpatrzona w październiku.Polskie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych wystosowało protest do PLL LOT ws. 
odmowy przewozu przez w/w firmę sprzętu dla niepełnosprawnych polskich 
paraolimpijczyków.Do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz wystosowano oficjalne 
pisemne poparcie dla wniosku o dostosowanie sali posiedzeń Komisji Sejmowej 
do interaktywnych transmisji na potrzeby osób niepełnosprawnych.W ramach 
akcji Komisji Europejskiej: "Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE w 2013 r. 
>>Obywatele UE: Twoje prawa – Twoja przyszłość<< Stowarzyszenie PSON 
wzięło udział w ankiecie "Twój Głos w Europie". Uwypuklono problematykę 
nierówności prawa w poszczególnych krajach EU dot. osób niepełnosprawnych 
odnośnie uprawnień tych osób do darmowych lub zniżkowych przejazdów w 
transporcie miejskim / komunikacji miejskiej w UE.Prócz powyższego, 
wyekspediowano do Komisji Europejskiej obszerne pismo w tej kwestii wraz z 
analizą problematyki ujednolicenia uprawnień niepełnosprawnych w transporcie 
miejskim / komunikacji miejskiej, wynikających z przepisów obowiązujących w 
poszczególnych krajach Unii Europejskiej.Komisja Europejska poinformowała o 
przyjęciu w/w uwag PSON. Zostaną one przeanalizowane w ramach 
sprawozdania nt. obywatelstwa EU za rok 2013.Stowarzyszenie zwróciło się z 
protestem do Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Warszawy – (dw. 
premiera Tuska oraz Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej) ws. brutalnej 
eksmisji niepełnosprawnej mieszkanki Warszawy.Do Premiera RP oraz 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wystosowano wniosek o zmianę tych 
przepisów dot. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które aktualnie pozwalają na 
niegospodarność i marnotrawienie publicznych pieniędzy.Zarząd Główny 
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Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych uruchomił w swoich 
pomieszczeniach (al. Słowackiego 48) zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej 
dla osób dojrzałych.Do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Premiera RP 
zwrócono się z wnioskiem o niezbędną korektę przepisów dot. nawoływania do 
nienawiści oraz znieważania, tj. o dodanie klauzuli odnośnie zakazu publicznego 
znieważania osób niepełnosprawnych.Ministerstwo nadesłało odpowiedź ws. 
w/w wniosku PSON. Odpowiedź zawiera informację nt. podstawy prawnej dot. 
możliwości i sposobów ochrony niepełnosprawnych przed nawoływaniem do 
nienawiści i publicznym znieważaniem.W listopadzie uczestniczyliśmy w 
Małopolskim Kongresie Polityki Społecznej „Nie czekając na starość – wyzwania 
dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian” z udziałem 
naukowców, praktyków, jak również przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Kancelarii Prezydenta RP.Zwrócono się z wnioskiem do firmy 
Jeronimo Martins odnośnie przywrócenia miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych w okolicach jednego ze sklepów "Biedronka" w Krakowie. 
Firma przywróciła w/w miejsca, zgodnie z wnioskiem PSON. Wielokrotnie 
interweniowano w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 
odnośnie nieracjonalnych oraz powodujących powstawanie barier dla 
niepełnosprawnych, zmian wprowadzonych przez ZIKiT w sieci połączeń 
komunikacji miejskiej w Krakowie (tramwaje, autobusy) oraz odnośnie 
przywracania linii niskopodłogowych, likwidowanych od listopada 2012. 
Działanie w porozumieniu z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Osób Niepełnosprawnych.  Cały rok, wzorem lat ubiegłych, funkcjonowała 
prowadzona przez Stowarzyszenie wypożyczalnia sprzętu sportowego dla 
niepełnosprawnych oraz wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego (kule, chodziki, 
wózki inwalidzkie).  Organizowano okolicznościowe spotkania świąteczne 
(integracyjne) osób członków Polskiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych.  Wzorem lat ubiegłych, prowadzono ścisłą współpracę z 
Impresariatem Artystycznym HA-BART, wspierającym działalność 
Stowarzyszenia poprzez organizowanie koncertów i imprez artystycznych 
propagujących szeroko pojętą problematykę niepełnosprawności.  Pogłębianie 
świadomości społecznej oraz wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej 
poprzez pośrednictwo w promocji szkoleń oraz imprez regionalnych 
organizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Krakowa 
(przekazywanie informacji i zaproszeń), takich jak np.: dzień kobiet, spotkania 
opłatkowe i wielkanocne, Tydzień Osób Niepełnosprawnych, koncerty 
artystyczne itp. Do tego celu używano głównie poczty elektronicznej oraz strony 
WWW Stowarzyszenia.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pson – 
Med”

Kraków 221
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

250

32

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

W roku sprawozdawczym 2012 Stowarzyszeni PSON prowadziło 
przede wszystkim następującą nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego: analizowanie, programowanie oraz oddziaływanie 
na kształtowanie polityki społecznej w zakresie inwalidów oraz 
pozostałych osób niepełnosprawnych (74 11 Z)Prowadzenie na 
bieżąco działalność z zakresu opiniowania aktów prawnych oraz 
występowania do właściwych władz, instytucji i organizacji z 
interwencjami, wnioskami i dezyderatami w imieniu i interesie 
osób niepełnosprawnych.Na wniosek Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej Stowarzyszenie zaopiniowało 
projekt Ustawy o Zmianie Ustawy o Drogach Publicznych.Do 
Ministerstwa Zdrowia przekazano listownie interpelację ws. 
informacji od Rzecznika Praw Pacjenta o niepodejmowaniu 
postępowania ws. łamania praw pacjenta, jeśli pacjent ów zmarł 
w wyniku łamania tych praw. Otóż twierdzi się, że prawa pacjenta 
przysługują tylko konkretnemu pacjentowi - za życia - więc z 
chwilą jego śmierci postępowanie jest bezprzedmiotowe, pomimo 
faktu, że złamanie praw pacjenta doprowadziło do jego śmierci. 
W wyniku interwencji pracownika, do jednej z firm będącej 
zakładem pracy chronionej, wystosowano dwie interwencje dot. 
przestrzegania praw pracownika niepełnosprawnego oraz 
prowadzenia postępowania wyjaśniającego w kwestii łamania 
tych praw.Do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej wystosowano wniosek o likwidację 
'ukrytych opłat' sądowych, skarbowych lub od czynności 
cywilnoprawnych dla organizacji pożytku publicznego (które 
powinny być przecież z w/w opłat zwolnione). W czerwcu do w/w 
resortów skierowano ponaglenia w sprawie. Wyekspediowano 
pismo interwencyjne do Premiera RP oraz do Ministerstwa 
Zdrowia ws. stanowczo niewystarczającego poziomu dopłat do 
zakupu sprzętu ortopedycznego (w tym – protez) dla osób 
niepełnosprawnych. Ministerstwo nadesłało odpowiedź na w/w 
interwencję Stowarzyszenia: w Resorcie trwają końcowe prace 
nad nową ustawą, która ma zostać później rozesłana do 
konsultacji społecznych.PSON wystosował kilka interwencji w 
postaci wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa ws. złej sytuacji 
finansowej pracowników Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie 
(w tym również do wiadomości Pełnomocnika ds. Osób 
Niepełnosprawnych Prezydenta Miasta Krakowa, pana Bogdana 
Dąsala), mogącej skutkować również pogorszeniem jakości 
obsługi pacjentów.Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego nadesłał dość wymijające wyjaśnienia dot. 
interwencji PSON ws. niskich wynagrodzeń dla strajkujących 
pracowników tego Szpitala.Finalnie interwencja zakończyła się 
częściowym sukcesem – pani dyrektor szpitala została zwolniona 
ze względu na nadsyłane przez różne czynniki – w tym PSON - 
pisma z poparciem dla pracowników Szpitala (przez wzgląd na 
„brak perspektyw na ugodę dyrekcji ze strajkującymi”, jak podały 
media). Do Premiera RP oraz do Ministerstwo Zdrowia 
przekazano (wielokrotnie) wnioski o objęcie specjalną kontrolą 
poczynań podmiotów badających tzw. „aferę solną” oraz aferę 
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kolejną, dot. wprowadzenia do obrotu trującego półproduktu 
spożywczego w postaci suszu jajecznego.Ministerstwo Zdrowia 
poinformowało PSON o przekazaniu w/w interwencji do 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który w terminie 
późniejszym udzielił Stowarzyszeniu bardzo obszernych 
wyjaśnień w przedmiocie poruszonej sprawy. Poinformował on 
szczegółowo nt. wszelkich podjętych kroków i działań w obu 
powyższych sprawach. Wiadomość powyższą przedłożył także 
Kancelarii Premiera RP oraz Ministerstwu Zdrowia.PSON 
otrzymał również w tej kwestii odpowiedź od Głównego 
Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
opisującą podjęte działania w sprawie.Polskie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych dwukrotnie wystąpiło pisemnie do 
Premiera RP i Ministra Zdrowia z wnioskiem ws. bardzo złej 
sytuacji chorych na chorobę Alzheimera oraz stanowczo zbyt 
niskiego poziomu refundacji leków dla tych osób. Wystąpiono z 
wnioskiem/interwencją do Premiera RP i Ministerstwa Zdrowia 
ws. szkodliwych przepisów o terapii nowoczesnymi 
medykamentami.Wystąpiono z wnioskiem/interwencją do 
Premiera RP, Ministerstwa Zdrowia i Parlamentarnego Zespołu 
ds. Stwardnienia Rozsianego ws. szkodliwych przepisów dot. 
terapii stwardnienia rozsianego w Polsce.Otrzymano interpelację 
posła Bogdana Rzońcy ws. szkodliwych planowanych zmian w 
rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych, zawartych w 
projekcie „Polska 2030” – wraz z prośbą o poparcie i wniesienie 
uwag. W piśmie do Premiera RP (oraz do Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej, jak również do Pełnomocnika Prezesa Rady 
Ministrów ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu) 
Stowarzyszenie PSON udzieliło oficjalnego pisemnego poparcia 
interpelacji posła Rzońcy oraz przekazało własne rozliczne uwagi, 
co do ewentualnego negatywnego wpływu w/w projektu na 
środowiska osób niepełnosprawnych. Działanie zakończone 
częściowym sukcesem – z niektórych negatywnych zapisów Rząd 
RP wycofał się. Wystosowano interwencję do Wójta Gminy 
Mełgiew ws. planów utworzenia sortowni śmieci w pobliżu Domu 
Pomocy Społecznej w Krzesimowie.Urząd Gminy Mełgiew, w 
odniesieniu do w/w interwencji, poinformował, że sprawie nadano 
bieg i odbywają się spotkania władz powiatu i firmy-wykonawcy z 
mieszkańcami miejscowości. Po ostatnim spotkaniu Urząd Gminy 
Mełgiew podejmie decyzję w przedmiocie poruszonej 
sprawy.Wystąpiono z protestem przeciwko likwidacji Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku (dla dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością umysłową). Protest skierowany 
został do Ministerstwa Zdrowia, dw. Starostwa Powiatowego 
Choszczno oraz w/w Ośrodka.Wystosowano interwencję do 
Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Zdrowia ws. planowanej 
likwidacji hospicjów i wszystkich innych jednostek pracujących w 
ochronie zdrowia, a prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe.Działanie zakończyło się sukcesem – Rząd RP pod 
naciskiem społecznym, do którego włączyło się Stowarzyszenie – 
wycofał się z wprowadzenia w/w szkodliwych przepisów. 
Stowarzyszenie PSON informowało o różnorodnych inicjatywach 
adresowanych do osób niepełnosprawnych, m.in. projekt „Żyj 
aktywnie – załóż firmę”, szkolenia „Rozwój zawodowy z 
niepełnosprawnością”, giełda pracy Polskiej Organizacji 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, warsztaty dot. prawa 
pracy osób niepełnosprawnych, oferty pracy firmy „A-trybut”, 
Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do 
Sanktuarium w Łagiewnikach, Piknik Integracyjny w Izdebniku, 
Sobótkowa Zabawa Integracyjna, „Telekariera. Program 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo i 
krążeniowo” .Do Trybunału Konstytucyjnego wyekspediowano 
pismo z prośbą o przyspieszenie prac nad wnioskiem NSZZ 
„Solidarność” w kwestii wprowadzenia niekorzystnej decyzji 
odnośnie 8-godzinnego dnia pracy dla 
niepełnosprawnych.Wystosowano dwa wnioski do Premiera RP 
(dw. Ministra Pracy) o objęcie specjalną kontrolą poczynań 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zw. z planowanymi przez 
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakupami kolejnych 46 nowych 
samochodów (oraz 1200 nowych komputerów do obsługi centrali 
Zakładu), które mogą kosztować nawet kilka milionów złotych – 
zwłaszcza w obliczu bardzo ciężkiej sytuacji finansowej w ramach 
polityki społecznej rządu. 29 maja gościliśmy na spotkaniu 
edukacyjnym "Niepełnosprytni - z niepełnosprawnością na Ty", 
zorganizowanym dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie. Podczas spotkania opowiedzieliśmy o 
naszej pracy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i 
rozpowszechniliśmy materiały dot. naszego 
Stowarzyszenia.Stowarzyszenie PSON uczestniczyło w Dniu 
Wolontariatu zorganizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie.Wystąpiono z protestem do rządu RP ws. 
sugerowanej przez media możliwości podjęcia przez rząd kroków 
w celu zmniejszania rent (w związku z uprzednimi drastycznymi 
cięciami emerytalnymi).Ministerstwo Pracy odpowiedziało 
listownie na protest PSON zapewniając, że takich planów 
aktualnie nie ma.Przedstawiciele PSON uczestniczyli w spotkaniu 
wielkanocnym dla środowiska osób niepełnosprawnych, 
zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Krakowa i Referat ds. 
Problematyki Osób Niepełnosprawnych.Do Ministra Zdrowia 
skierowano interwencję w kwestii selekcjonowania chorych oraz 
niewłaściwych proporcji pacjentów w szpitalach prywatnych i 
publicznych.Wystąpiono z interpelacją do rządu RP, a głównie do 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ws. zbędnego i 
szkodliwego zaostrzania przepisów o tzw. „zbiórkach 
publicznych”.Pod wpływem protestów organizacji pożytku 
publicznego - w tym protestów Polskiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych - w sprawie planów niekorzystnej nowelizacji 
przepisów o zbiórkach publicznych, Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji wycofało się ze szkodliwego projektu. Interwencja 
zakończyła się więc sukcesem. Do Ministra Zdrowia 
wystosowano szereg interwencji ws. pogarszającej się sytuacji 
szpitali publicznych w Polsce (na przykładzie Państwowego 
Szpitala Klinicznym nr 1 we Wrocławiu oraz szpitala w 
Gostyninie-Kruku na Mazowszu, oraz na innych 
przykładach).Stowarzyszenie – na zaproszenie Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – uczestniczyło w 
pracach Kapituły Konkursowej odnośnie konkursu "Małopolski 
Samorząd Równych Szans".Wystosowano protest do 
Ministerstwa Zdrowia oraz Premiera RP ws. szkodliwych 
przepisów o przymusowych ubezpieczeniach szpitali u 
monopolisty - firmy PZU.Na prośbę PSON skierowaną do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, a dot. 
ponownego rozpatrzenia i rozważenia przyznania dofinansowania 
do zakupu laptopa dla osoby niepełnosprawnej, w/w placówka 
udzieliła odpowiedzi pozytywnej – sprawa ma zostać ponownie 
rozpatrzona w październiku.Do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz 
wystosowano oficjalne pisemne poparcie dla wniosku o 
dostosowanie sali posiedzeń Komisji Sejmowej do interaktywnych 
transmisji na potrzeby osób niepełnosprawnych.Stowarzyszenie 
zwróciło się z protestem do Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydent 
Miasta Warszawy – (dw. premiera Tuska oraz Kancelarii 
Sprawiedliwości Społecznej) ws. brutalnej eksmisji 
niepełnosprawnej mieszkanki Warszawy.Do Premiera RP oraz 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wystosowano wniosek o 
zmianę tych przepisów dot. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
które aktualnie pozwalają na niegospodarność i marnotrawienie 
publicznych pieniędzy.Do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 
Premiera RP zwrócono się z wnioskiem o niezbędną korektę 
przepisów dot. nawoływania do nienawiści oraz znieważania, tj. o 
dodanie klauzuli odnośnie zakazu publicznego znieważania osób 
niepełnosprawnych.Ministerstwo nadesłało odpowiedź ws. w/w 
wniosku PSON. Odpowiedź zawiera informację nt. podstawy 
prawnej dot. możliwości i sposobów ochrony niepełnosprawnych 
przed nawoływaniem do nienawiści i publicznym znieważaniem.W 
listopadzie uczestniczyliśmy w Małopolskim Kongresie Polityki 
Społecznej „Nie czekając na starość – wyzwania dla polityki 
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społecznej w obliczu demograficznych przemian” z udziałem 
naukowców, praktyków, jak również przedstawicieli Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Kancelarii Prezydenta 
RP.Organizowano okolicznościowe spotkania świąteczne 
(integracyjne) osób członków Polskiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych. Wzorem lat ubiegłych, prowadzono ścisłą 
współpracę z Impresariatem Artystycznym HA-BART, 
wspierającym działalność Stowarzyszenia poprzez organizowanie 
koncertów i imprez artystycznych propagujących szeroko pojętą 
problematykę niepełnosprawności. Pogłębianie świadomości 
społecznej oraz wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej 
poprzez pośrednictwo w promocji szkoleń oraz imprez 
regionalnych organizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski i 
Urząd Miasta Krakowa (przekazywanie informacji i zaproszeń), 
takich jak np.: dzień kobiet, spotkania opłatkowe i wielkanocne, 
Tydzień Osób Niepełnosprawnych, koncerty artystyczne itp. Do 
tego celu używano głównie poczty elektronicznej oraz strony 
WWW Stowarzyszenia. 2.popularyzacja, organizacja, 
uczestnictwo i rozwój sportu, rekreacji, wychowania fizycznego, a 
w szczególności poprzez edukację i organizację różnych form 
imprez sportowych, rekreacyjnych itp. (92 62 Z)Stowarzyszenie 
PSON przygotowywało projektu kompleksowej i wielokierunkowej 
rehabilitacji (rehabilitacja psychologiczna, logopedyczna i 
ruchowa) osób z niepełnosprawnością, którego głównym celem 
będzie zwiększenia dostępu tych osób do aktywizacji zawodowej i 
społecznej. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 
Stowarzyszenie PSON udostępniło konto bankowe na 
okoliczność wpłat z tytułu1 % podatku dla niepełnosprawnego 
sportowca Krzysztofa Żyłki.Wystosowano protest do Premiera 
RP, Ministra Sporu i do Dyrektora Turnieju EURO 2012 w Polsce, 
przeciw bezprawnemu odebraniu osobom niepełnosprawnym 
biletów na Euro 2012.Stowarzyszenie przygotowało wniosek o 
dofinansowanie II Wojewódzkiej Spartakiady PSON „Zdrowo – 
Sportowo – Razem!” dla uczniów małopolskich szkół specjalnych. 
Wniosek został złożony do: Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji 
„Polska Miedź”, Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji ING 
Dzieciom, Fundacji Deutsche Bank Polska S.A. Niestety wnioski 
rozpatrzone zostały negatywnie. Stowarzyszenie PSON 
zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i 
Młodzieży z Niepełnosprawnością na Najlepszy Plakat II 
Spartakiady „Zdrowo – Sportowo – Razem!”. Uczestnikami 
konkursu byli uczniowie z 24 ośrodków szkolno – 
wychowawczych i szkół specjalnych z całej Polski. Jury 
nagrodziło i wyróżniło prace w trzech kategoriach (uczniowie 
szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych). Wszystkie szkoły uczestniczące w 
konkursie otrzymały listy gratulacyjne, a uczniowie – dyplomy. 
Ponadto laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez 
Wydawnictwo „Znak”, Operę Krakowską, firmę Altix oraz sklep 
„Biedronka”.Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
wystosowało protest do PLL LOT ws. odmowy przewozu przez 
w/w firmę sprzętu dla niepełnosprawnych polskich 
paraolimpijczyków.Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych uruchomił w swoich pomieszczeniach 
(al. Słowackiego 48) zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej dla 
osób dojrzałych.Cały rok, wzorem lat ubiegłych, funkcjonowała 
prowadzona przez Stowarzyszenie wypożyczalnia sprzętu 
sportowego dla niepełnosprawnych oraz wypożyczalnia sprzętu 
ortopedycznego (kule, chodziki, wózki inwalidzkie). 3. 
propagowanie i organizacja doskonalenia form przemieszczania 
się osób mających trudności w poruszaniu się w różnych 
warunkach terenowych, w budynkach, budowlach i innych 
obiektach przy użyciu różnych środków lokomocji (91 33 Z)Drogą 
telefoniczną, elektroniczną oraz listowną udzielano informacji 
wszelkim zainteresowanym podmiotom zwracającym się do 
PSON w kwestii oznaczania i dostosowania budynków (wewnątrz 
i na zewnątrz) dla osób niewidomych i niedowidzących oraz 

Druk: MPiPS 12



pozostałych osób niepełnosprawnych.Dla Komisji Europejskiej 
Przygotowano analizę skutków zróżnicowania uprawnień 
niepełnosprawnych w transporcie miejskim / komunikacji 
miejskiej, wynikających z przepisów obowiązujących w 
poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Analizę przekazano 
listownie do KE wraz z wnioskiem o ujednolicenie tych przepisów 
w całej Unii. Komisja Europejska nadesłała umiarkowanie 
pozytywną odpowiedź w tej sprawie. Pismo zawiadamia, że na 
wniosek Stowarzyszenia w/w Komisja podjęła analizę 
przedmiotowej sprawy; rozpoczęła również prace nad 
dokumentem „Akt o dostępności”, który w zamierzeniach ma 
sprzyjać rozwiązaniu przedstawionego przez PSON 
problemu.Przygotowano i wyekspediowano wniosek do Rady 
Miasta Krakowa ws. wprowadzenia dodatkowych regulacji dot. 
miejsc siedzących dla niepełnosprawnych w pojazdach MPK (np. 
dodatkowe mandaty od kontrolerów biletów za nieuprawnione 
zajmowanie tych miejsc). Wniosek został przez Radę Miasta 
częściowo zrealizowany, bowiem przepisy uległy zaostrzeniu. 
Wystosowano wniosek do Rady i Zarządu Dzielnicy V Kraków-
Krowodrza ws. poprawienia bezpieczeństwa ruchu pieszych przy 
al. Słowackiego (jednej z największych arterii komunikacyjnych 
Krakowa) i przeprowadzenie stosownego remontu chodnika. 
Drogą telefoniczną, elektroniczną oraz listowną udzielano 
informacji wszelkim zainteresowanym podmiotom zwracającym 
się do PSON w kwestii dostosowania pojazdów do przewozu 
osób niepełnosprawnych, jak również w kwestii listy małopolskich 
ośrodków szkolenia kierowców, obsługujących osoby 
niepełnosprawne.Wystosowano wniosek do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie oraz do 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie o wprowadzenie 
patroli policyjnych w pojazdach krakowskiego MPK, wzorem 
miasta Wrocławia, w celu zapobiegania wielu problemom 
związanym z możliwością powstania poważnych uszczerbków na 
zdrowiu, kalectwa lub nawet śmierci w wyniku działania osób 
agresywnych lub pijanych.Na wniosek Stowarzyszenia, dot. 
oślepiających reklam rozmieszczanych w bezpośredniej bliskości 
traktów komunikacyjnych, co może rozpraszać kierowców i 
powodować wypadki w ruchu drogowym. Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Krakowie udzielił pozytywnej 
odpowiedzi, zapowiadając stosowne kontrole. Do w/w 
Inspektoratu wystosowano odpowiedź odnośnie przedmiotu 
poruszonej sprawy, zawierającą również wniosek o 
przeprowadzenie kolejnej kontroli na terenie Krakowa.W ramach 
akcji Komisji Europejskiej: "Sprawozdanie na temat obywatelstwa 
UE w 2013 r. >>Obywatele UE: Twoje prawa – Twoja 
przyszłość<< Stowarzyszenie PSON wzięło udział w ankiecie 
"Twój Głos w Europie". Uwypuklono problematykę nierówności 
prawa w poszczególnych krajach EU dot. osób 
niepełnosprawnych odnośnie uprawnień tych osób do darmowych 
lub zniżkowych przejazdów w transporcie miejskim / komunikacji 
miejskiej w UE.Prócz powyższego, wyekspediowano do Komisji 
Europejskiej obszerne pismo w tej kwestii wraz z analizą 
problematyki ujednolicenia uprawnień niepełnosprawnych w 
transporcie miejskim / komunikacji miejskiej, wynikających z 
przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach Unii 
Europejskiej.Komisja Europejska poinformowała o przyjęciu w/w 
uwag PSON. Zostaną one przeanalizowane w ramach 
sprawozdania nt. obywatelstwa EU za rok 2013.Zwrócono się z 
wnioskiem do firmy Jeronimo Martins odnośnie przywrócenia 
miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w okolicach 
jednego ze sklepów "Biedronka" w Krakowie. Firma przywróciła 
w/w miejsca, zgodnie z wnioskiem PSON.Wielokrotnie 
interweniowano w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i 
Transportu w Krakowie odnośnie nieracjonalnych oraz 
powodujących powstawanie barier dla niepełnosprawnych, zmian 
wprowadzonych przez ZIKiT w sieci połączeń komunikacji 
miejskiej w Krakowie (tramwaje, autobusy) oraz odnośnie 
przywracania linii niskopodłogowych, likwidowanych od listopada 
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2012. Działanie w porozumieniu z Pełnomocnikiem Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 92 62 Z

91 33 Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

W 2012 r. Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
prowadziło działalność gospodarczą w zakresie:1. inicjowania i 
organizowania różnych form rehabilitacji ruchowej, medycznej, 
społecznej itp., a w szczególności dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych; działalność uwzględnieniem możliwości 
stosowania inżynierii rehabilitacyjnej, jako środka maksymalnego 
kompensowania ich braków lokomocyjnych (85 14 A)● 
Prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej: W roku 
2012 Stowarzyszenie kontynuowało prowadzoną w ubiegłych 
latach działalność gospodarczą, której główny trzon stanowiły 
prace Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pson–Med, 
skupiające się wokół dwóch głównych zagadnień:– badania i 
konsultacje medyczne (medyczne poradnictwo neurologiczne i 
rehabilitacyjne),– rehabilitacja medyczna (zabiegi 
fizjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych).Kwalifikacyjne konsultacje na rehabilitację prowadzoną 
w NZOZ Pson-Med.2. usług biurowo – administracyjnych (74 83 
Z)● Prowadzenie punktu usług kserograficznych. Dochody 
uzupełniane były skromnymi wpływami z usług kserograficznych, 
które prowadzone są w niewielkim zakresie. Wszelkie dochody 
uzyskane z tytułu działalności gospodarczej przeznaczone zostały 
na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85 14 A

74 83 Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 105,882.70 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 99,619.10 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 6,263.60 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,458.30 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zła) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 52,986.00 zł

36.00 zł

0.00 zł

52,950.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 60.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej -7,643.02 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 3,458.30 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 3,458.30 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 117,162.56 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

183.65 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

13,906.62 zł

103,060.43 zł 3,458.30 zł

0.00 zł 0.00 zł

11.86 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: Podatek VAT

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 Działalność interwencyjno-informacyjna oraz działalność pod kątem regulacji prawnych 
dot.osób niepełnosprawnych

3,458.30 zł

Druk: MPiPS 17



3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

5.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3.3 etatów

4.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

782.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 2 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 1 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
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16.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

2.00 osób

1.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 13.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 71,276.69 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

70,526.69 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 750.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

9,885.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,834.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,314.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,834.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,795.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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